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 المقدمة
وسـيئات أعمالنـا, إن الحمد هللا, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهللا من شـرور أنفسـنا, 

من يهده اهللا فال ُمِضلَّ له, ومن ُيضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده, ال شـريك 
, أمـا ملسو هيلع هللا ىلص له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, وخليله, وأمينه على وحيـه, وخيرتـه مـن خلقـه

 :بعد
النــذير, خــاتم األنبيــاء  فهــذه رســالة لطيفــة يف الصــالة والســالم علــى النبــي الكــريم, البشــير,

نه نـت فيهـا أمـر اهللا سـبحاوأتم التسليم, بي اهللا, عليه أفضل الصالة والمرسلين; محمد بن عبد
, وذكـرُت األحاديـث يف فضـل الصـالة ملسو هيلع هللا ىلصوالسـالم عليـه  بالصـالةملسو هيلع هللا ىلص وتعالى, وأمر رسـوله 

الفضل واألجر  , التي تدل على أن المكثرين من الصالة والسالم عليه, لهمملسو هيلع هللا ىلصوالسالم عليه 
وحقوقـه  .الكبير العظيم, والثواب الجزيل, وأن أكثر الناس عليه صالة أوالهم به يوم القيامـة

واهللا تعـالى أسـأل بأسـمائه  .ملسو هيلع هللا ىلصعلى أمته كثيرة, وهذا مـن أقـل القليـل مـن حقوقـه علينـا ملسو هيلع هللا ىلص 
الحسنى, وصفاته الُعال أن يجعل هذا العمل مباركًا مقبوًال, نافعـًا, خالصـًا لوجهـه الكـريم, 

, وأكـرم مسـئولوأن ينفعني به يف حيايت, وبعد ممايت, وأن ينفع به كل من انتهى إليه; فإنه خير 
ى اهللا علـى  العلي العظـيم, وصـلة إال باهللامأمول, وهو حسبنا, ونعم الوكيل, وال حول وال قو

, وعلى آله, وأصـحابه, وأتباعـه ملسو هيلع هللا ىلصعبده, ورسوله, وخيرته من خلقه, نبينا محمد بن عبد اهللا 
  .بإحسان إلى يوم الدين

 الفقير إلى اهللا تعالى كتبه
  سعيد بن وهف القحطاين 
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 ملسو هيلع هللا ىلصاألمر بالصالة والسالم على النبي : المبحث األول  
ســبحانه  , وبــدأه بنفســهملسو هيلع هللا ىلصســبحانه وتعــالى بالصــالة والســالم علــى رســوله محمــد أمــر اهللا 
 .ملسو هيلع هللا ىلص, فصلى عليه , وثنَّى بمالئكته, وبين أهنم يصلون عليه وتعالى

  :ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهللا سبحانه وتعالى بالصالة والسالم على النبي : أوالً 

َ  إِنَّ حمس: تعـالى قال اهللا َّ َ  يَُصلُّوَن  َوَملَـٰٓئَِكَتُهۥ  ٱ َ  ۚ ِ َها  ٱلَِّبّ يُّ
َ
ِيـَن  يَــٰٓأ َعلَۡيـهِ  َصـلُّواْ  َءاَمُنـواْ  ٱلَّ

 .]٥٦: األحزاب[ ىجستَۡسلِيًما وََسّلُِمواْ  
أن اهللا سبحانه أخـرب عبـاده بمنزلـة : والمقصود من هذه اآلية :رحمه اهللا قال اإلمام ابن كثير−أ 

عليه عند المالئكة المقربين, وأن المالئكة تصـلي عبده ونبيه عنده يف المأل األعلى, بأنه يثني 
ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصالة والتسليم عليـه, ليجتمـع الثنـاء عليـه مـن أهـل . عليه

 .)١(العالمين العلوي والسفلي جميعا
وهذا فيـه تنبيـه علـى كمـال رسـول : يف تفسير هذه اآلية: رحمه اهللاوقال العالمة السعدي −ب 

َ  إِنَّ ﴿و . , ورفعة درجته, وعلـو منزلتـه عنـد اهللا وعنـد خلقـه, ورفـع ذكـرهملسو هيلع هللا ىلصاهللا  َّ تعـالى  ﴾ٱ
يثنـي اهللا عليـه بـين المالئكـة, ويف المـأل األعلـى, لمحبتـه : عليه, أي ﴾يَُصلُّونَ  َوَملَـٰٓئَِكَتُهۥ ﴿

َها حمس كة المقربون, ويدعون له ويتضرعونتعالى له, وتثني عليه المالئ يُّ
َ
ِيَن ٱ يَـٰٓأ َصلُّواْ  َءاَمُنواْ  لَّ

اقتداء باهللا ومالئكته, وجزاء له علـى بعـض حقوقـه  ,]٥٦: األحزاب[ىجستَۡسلِيًما وََسّلُِمواْ  َعلَۡيهِ  
, ومحبة وإكراًمـا, وزيـادة يف حسـناتكم, وتكفيـًرا ملسو هيلع هللا ىلصعليكم, وتكميال إليمانكم, وتعظيًما له 

                                                         
 ).٤٥٧/ ٦(تفسير ابن كثير ) ١(
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اللهـم «: م بـه أصـحابهلَّـالة والسـالم, مـا عَ من سيئاتكم وأفضل هيئات الصالة عليه عليه الص
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبـارك علـى 

وهـذا األمـر بالصـالة  ,»محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيـد
 .)٢(لصالةوالسالم عليه مشروع يف جميع األوقات, وأوجبه كثير من العلماء يف ا

 :بالصالة عليه يف أحاديث كثيرة, منهاملسو هيلع هللا ىلص أمر النبي  :ثانيًا
, َفإِنَّـُه «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : , َقاَل ڤَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك, −١ َمـْن ُذكِـْرُت ِعنْـَدُه َفْلُيَصـلِّ َعَلـيَّ

ًة َصلَّى اُهللا َعَلْيِه بَِها َعْشًرا  .)٣(»َمْن َصلَّى َعَليَّ َمرَّ
, َوُيَصـلِّي ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُجالً َكاَن َيْأتِي ُكلَّ َغَداٍة, َفَيُزوُر َقْبـَر النَّبِـيِّ  :يِّ ْبِن ُحَسْيِن ْبِن َعلِيٍّ وَعْن َعلِ −٢

ُلـَك َمـا َيْحمِ : َعَلْيِه, َوَيْصنَُع َذلَِك َما اْشَتَهَرُه َعَلْيِه َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْيِن, َفَقـاَل َلـُه َعلِـيُّ ْبـُن اْلُحَسـْينِ 
َثَك : , َفَقاَل َلُه َعلِيُّ ْبُن اْلُحَسْينِ ملسو هيلع هللا ىلصُأِحبُّ التَّْسلِيَم َعَلى النَّبِيِّ : ? َقاَل  َعَلى َهَذا َهْل َلـَك َأْن ُأَحـدِّ

ي, َأنَّـُه َقـاَل : َنَعْم, َفَقاَل َلُه َعلِـيُّ ْبـُن ُحَسـْينٍ : َحِديًثا َعْن َأبِي? َقاَل  َقـاَل : َأْخَبَرنِـي َأبِـي, َعـْن َجـدِّ
, َوَســلُِّموا َال «: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسـوُل اهللاِ   َتْجَعُلـوا َقْبــِري ِعيـًدا, َوال َتْجَعُلــوا ُبُيـوَتُكْم ُقُبـوًرا, َوَصــلُّوا َعَلـيَّ

 .)٤(»ُمُكْم َوَصالُتُكمْ َحْيُثَما ُكنُْتْم, َفَسَيْبُلُغنِي َسَال 
 .وغير ذلك من األحاديث الكثيرة المذكورة يف هذا الكتاب ويف غيره

 
                                                         

 ).٦٧١:ص(تفسير السعدي ) ٢(
) ٤٠٠٢(بـاختالف يسـير, وأبـو يعلـى ) ٢٢٣٦(, والطيالسي يف المسند )٩٨٨٩(أخرجه النسائي يف السنن الكربى ) ٣(

 .واللفظ له
 .مطوالً ) ٨٧٩٠(, وأحمد )٢٠٤٢(أخرجه أبو داود ) ٤(
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 ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة على النبي : المبحث الثاين

, يف أحاديـث كثيـرة, ملسو هيلع هللا ىلصجاءت األدلة الثابتة التي تدل على فضل الصالة والتسليم على النبي 
 :, ومنها األحاديث اآلتيةملسو هيلع هللا ىلص الكبير يف ثواب من صلى عليه وسلمتبين الفضل العظيم 

َن, «: َيُقـوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسـِمَع النَّبِـيَّ  , َأنَّـهُ ڤ  ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ َعْن َعْبِد اهللاِ  −١ إَِذا َسـِمْعُتُم اْلُمـَؤذِّ
, َفإِنَُّه َمْن َصلَّى َعَلـيَّ َصـالًَة َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه بَِهـا َعْشـ ًرا, ُثـمَّ َفُقوُلوا مِْثَل َما َيُقوُل, ُثمَّ َصلُّوا َعَليَّ

ي اْلَجنَِّة, َال َتنَْبِغي إِالَّ لَِعْبٍد مِْن ِعَباِد اهللاِ, َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنـا َسُلوا اَهللا لَِي اْلَوِسيَلَة, َفإِنََّها َمنِْزَلٌة فِ 
َفاَعةُ   .)٥(»ُهَو, َفَمْن َسَأَل لِي اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ

َصـلَّى َعَلـيَّ َمـْن «: َيْخُطـُب َيُقـوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسـِمْعُت َرُسـوَل اهللاِ : , َقاَل ڤة يعَ بِ ن رَ بِ  رِ امِ وَعْن عَ  −٢
, َفْلُيِقلَّ َعْبٌد مِْن َذلَِك َأْو لُِيْكثِرْ   .)٦(»َصَالًة َلْم َتَزِل اْلَمَالئَِكُة ُتَصلِّي َعَلْيِه َما َصلَّى َعَليَّ

َمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َواِحَدًة َصلَّى اُهللا «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : , َقاَل ڤعن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  −٣
 .)٧(»َلْيِه َعْشَر َصَلَواٍت, َوُحطَّْت َعنُْه َعْشُر َخطِيَئاٍت, َوُرفَِعْت َلُه َعْشُر َدَرَجاٍت عَ 
إِنَّـُه «: َجاَء َذاَت َيْوٍم َواْلبِْشُر ُيَرى فِـي َوْجِهـِه, َفَقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص , َأنَّ َرُسوَل اهللاِ ڤعن َأبِي َطْلَحَة  −٤

َالمُ  َجاَءنِي ِجْبِريُل  تِـَك إِالَّ  َأَما ُيْرِضيَك َيا: َفَقاَل  ,َعَلْيِه السَّ ُد َأْن َال ُيَصلَِّي َعَلْيَك َأَحٌد مِـْن ُأمَّ ُمَحمَّ
تَِك إِالَّ َسلَّْمُت َعَلْيِه َعْشًرا َم َعَلْيَك َأَحٌد مِْن ُأمَّ  .)٨(»َصلَّْيُت َعَلْيِه َعْشًرا, َوَال ُيَسلِّ

                                                         
 .واللفظ له) ٦٧٨(, والنسائي )٣٦١٤(والرتمذي , )٥٢٣(, وأبو داود )٣٨٤(أخرجه مسلم ) ٥(
 .واللفظ له) ١٥٦٨٠(, وأحمد )٩٠٧(أخرجه ابن ماجه ) ٦(
 ).١١٩٩٨(واللفظ له, وأحمد ) ١٢٩٧(أخرجه النسائي ) ٧(
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َال َتْجَعُلـوا ُبُيـوَتُكْم ُقُبـوًرا, َوَال َتْجَعُلـوا «: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسـوُل اهللاِ َقـاَل : , َقـاَل ڤَعْن َأبِـي ُهَرْيـَرَة  −٥
 .)٩(»َقْبِري ِعيًدا, َوَصلُّوا َعَليَّ َفإِنَّ َصَالَتُكْم َتْبُلُغنِي َحْيُث ُكنُْتمْ 

ُم َعَلــيَّ إِ «: َقــاَل ملسو هيلع هللا ىلص , َأنَّ َرُســوَل اهللاِ ڤَعــْن َأبِــي ُهَرْيــَرَة  −٦ الَّ َردَّ اُهللا َعَلــيَّ َمــا مِــْن َأَحــٍد ُيَســلِّ
َالمَ   .)١٠(»ُروِحي َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه السَّ

ــ −٧ ــِد اهللاِ بِ ــاَل ڤ  ودٍ عُ ْســن مَ َعــْن َعْب ــاَل َرُســوُل اهللاِ : َق ــيَّاِحيَن فِــي «: ملسو هيلع هللا ىلصَق ــًة َس ــِه َمَالئَِك إِنَّ لِلَّ
َالمَ  تِي السَّ  .)١١(»اْألَْرِض ُيَبلُِّغونِي مِْن ُأمَّ

َأْوَلى النَّاِس بِـي َيـْوَم اْلِقَياَمـِة َأْكَثـُرُهْم «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهللاِ ڤ َعْبِد اهللاِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن  −٨
 .)١٢(»َعَليَّ َصالَةً 

َة َمْن َصلَّى َعَليَّ َأْو َسَأَل لِـَي اْلَوِسـيلَ « :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : َقاَل  ڤ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن َعْمٍرو −٩
ْت َعَلْيِه َشَفاَعتِي َيْوَم اْلِقَياَمةِ   .)١٣( »َحقَّ

 
 

   
                                                         

 .باختالف يسير) ١٦٤١٠(, وأحمد )١٢٨٣(أخرجه النسائي ) ٨(
 ).٨٧٩٠(واللفظ له, وأحمد ) ٢٠٤٢(أخرجه أبو داود ) ٩(
 ).١٠٨١٥(واللفظ له, وأحمد ) ٢٠٤١(رجه أبو داود أخ) ١٠(
 .واللفظ له) ٤٢١٠(, وأحمد )١٢٨٢(أخرجه النسائي ) ١١(
 ).٩١١(, وابن حبان )٣٢٤٤٧(, وابن أبي شيبة )٤٨٤(أخرجه الرتمذي ) ١٢(
 .مطوًال باختالف يسير) ٣٨٤(أخرجه مسلم ) ١٣(
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 ملسو هيلع هللا ىلصمواضع ومواطن وأحوال وأوقات الصالة على النبي : المبحث الثالث

دلت النصوص على أهنا تقال يف أوقات, ومواضع, ومـواطن,  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة والسالم على النبي 
مطلقًا يف أي وقت, ملسو هيلع هللا ىلص على النبي وأحوال معينة, كما دلت النصوص على أنه ُيصلَّى وُيسلَّم 

 :بدون تحديد, ومن هذه األمور ما يأيت
 :يف التشهد األخيرملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي  :األول

ْحَمِن ْبَن َأبِي َلْيَلى, َقـاَل  −١ َأَال ُأْهـِدي َلـَك : , َفَقـاَل ڤَلِقَينِـي َكْعـُب ْبـُن ُعْجـَرَة : عن َعْبِد الرَّ
ًة? إِنَّ النَّبِيَّ  ُم َعَلْيـَك, َفَكْيـَف : َخـَرَج َعَلْينَـا, َفُقْلنَـاملسو هيلع هللا ىلص َهِديَّ َيـا َرُسـوَل اهللاِ, َقـْد َعلِْمنَـا َكْيـَف ُنَسـلِّ

ـٍد, َكَمـا َصـلَّْيَت َعَلـى آِل : َفُقوُلوا«: ُنَصلِّي َعَلْيَك? َقاَل  ٍد, َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
ـٍد, َكَمـا َباَرْكـَت َعَلـى آِل إِْبَراِهيَم, إِنََّك َحِميٌد َمجِ  ـٍد, َوَعَلـى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َباِرْك َعَلـى ُمَحمَّ يٌد, اللَّ

 .)١٤(»يَم, إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ إِْبَراهِ 
ــاِعِديِّ  −٢ : َيــا َرُســوَل اهللاِ, َكْيــَف ُنَصــلِّي َعَلْيــَك? َقــاَل : , َأنَُّهــْم َقــاُلواڤعــن َأبــي ُحَمْيــٍد السَّ
تِـِه, َكَمـا َصـلَّْيَت َعَلـى آِل إِْبـَراِهيَم, َوَبـاِرْك َعَلـى اللَّ : ُقوُلوا« يَّ ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

تِِه, َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل إِْبَراِهيَم, إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ  يَّ ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّ  .)١٥(»ُمَحمَّ
َأْقَبـَل َرُجـٌل َحتَّـى َجَلـَس َبـْيَن َيـَدْي : َقـاَل ڤ اِريِّ ُعْقَبَة ْبـِن َعْمـٍرو عْن َأبِي َمْسُعوٍد اْألَْنَص  −٣

َالُم َعَلْيَك َفَقـْد َعَرْفنَـاُه, َفَكْيـَف ُنَصـلِّي : َوَنْحُن ِعنَْدُه, َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهللا ا السَّ َيا َرُسوَل اهللاِ, َأمَّ

                                                         
 ).٤٠٦(, ومسلم )٤٧٩٧(أخرجه البخاري ) ١٤(
 ).٣٣٦٩(البخاري أخرجه ) ١٥(
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ْينَا فِـي َصـَال  ُجـَل َلـْم ملسو هيلع هللا ىلص َفَصـَمَت َرُسـوُل اهللاِ : تِنَا? َقـاَل َعَلْيَك إَِذا َنْحـُن َصـلَّ َحتَّـى َأْحَبْبنَـا َأنَّ الرَّ
ْيُتْم َعَلــيَّ َفُقوُلــوا«: َيْســَأْلُه, ُثــمَّ َقــاَل  , َوَعَلــى آِل : إَِذا َصــلَّ ــيِّ ــٍد النَّبـِـيِّ اْألُمِّ ُهــمَّ َصــلِّ َعَلــى ُمَحمَّ اللَّ

ٍد, َكَما َصلَّْيَت َعَلى إِْبَراِهي , َوَعَلـى ُمَحمَّ ـيِّ ـٍد النَّبِـيِّ اْألُمِّ َم, َوَعَلى آِل إِْبَراِهيَم, َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
ٍد, َكَما َباَرْكَت َعَلى إِْبَراِهيَم, َوَعَلى آِل إِْبَراِهيَم, إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ   .)١٦(»آِل ُمَحمَّ

 :يف آخر دعاء القنوتملسو هيلع هللا ىلص الصالة عليه : الثاين
ــا ُنِعــدُّ لَِرُســوِل اهللاِ «: َقاَلــْت  ڤن َعائَِشــَة َعــ −١ ِســَواَكُه َوَطُهــوَرُه, َفَيْبَعُثــُه اُهللا ســبحانه  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّ

ُأ, َوُيَصلِّي تِْسـَع َرَكَعـاٍت, َال َيْجلِـُس فِـيهِ  ْيِل, َفَيْسَتاُك, َوَيَتَوضَّ نَّ وتعالى لَِما َشاَء َأْن َيْبَعَثُه مَِن اللَّ
ُم َتْسلِيًما, ُثمَّ ُيَصلِّي  ,ملسو هيلع هللا ىلصَيْحَمُد اَهللا, َوُيَصلِّي َعَلى َنبِيِِّه الثَّامِنَِة, وَ  دَ إِالَّ ِعنْ  , َوَال ُيَسلِّ َوَيْدُعو َبْينَُهنَّ

 َسـلِّمُ َوَيـْدُعو, ُثـمَّ يُ  ,ملسو هيلع هللا ىلصالتَّاِسَعَة, َوَيْقُعُد, َوَذَكَر َكلَِمًة َنْحَوَهـا, َوَيْحَمـُد اَهللا, َوُيَصـلِّي َعَلـى َنبِيِّـِه 
 .)١٧(»ا ُيْسِمُعنَا, ُثمَّ ُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن َوُهَو َقاِعدَتْسلِيمً 

فِـي ملسو هيلع هللا ىلص َكـاَن ُيَصـلِّي َعَلـى النَّبِـيِّ « :ا َحلِيَمـَة ُمَعـاًذا اْلَقـاِريَأنَّ َأَبـ :ِث ارِ َحـن الْ بِـ اهللاِ  بـدِ ن عَ عَ −٢
 .)١٨(»اْلُقنُوِت 
 :ة الجنازة بعد التكبيرة الثانيةيف صالملسو هيلع هللا ىلص الصالة عليه  : الثالث

ْعبِيِّ َقاَل  −١ , َوالثَّانَِيـُة «: َعِن الشَّ َالِة َعَلـى اْلِجنَـاَزِة َثنَـاٌء َعَلـى اهللاِ َعـزَّ َوَجـلَّ ُل َتْكبِيَرٍة مَِن الصَّ َأوَّ
َالمُ  ابَِعُة السَّ , َوالثَّالَِثُة ُدَعاٌء لِْلَميِِّت, َوالرَّ  .)١٩( »َصَالٌة َعَلى النَّبِيِّ

                                                         
, وابـن خزيمـة )٢٣٤( , وعبد بن حميد يف مسـنده)٣٣٧٠(, وابن أبي شيبة يف المصنف )١٧١١٣(أحمد أخرجه ) ١٦(

 .واللفظ له) ٧١١(
 .)١٢٨٢(أخرجه مسلم ) ١٧(
 .)١٠٧( ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي يف فضل الصالة على النبيِّ ) ١٨(
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َكْيـَف ُتَصـلِّي َعَلـى ڤ َأنَّـُه َسـَأَل َأَبـا ُهَرْيـَرَة : , َعْن َأبِيـهِ :َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِّ  َعْن َسِعيِد ْبِن َأبِي −٢
َفـإَِذا ُوِضـَعْت َكبَّـْرُت, . َأتَّبُِعَها مِـْن َأْهلَِهـا. َلَعْمُر اهللاِ ُأْخبُِركَ  َأَنا«: ڤاَل َأُبو ُهَرْيَرَة اْلَجنَاَزِة? َفقَ 

ُهـمَّ إِنَّـُه َعْبـُدَك َواْبـُن َعْبـِدَك َواْبـُن َأَمتِـَك َكـاَن «: ُثـمَّ َأُقـوُل . »ْيُت َعَلى َنبِيِّهِ َوَحِمْدُت اَهللا,َوَصلَّ  اللَّ
ُهـمَّ إِْن َكـانَ  ًدا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك, َوَأْنَت َأْعَلُم بِـِه, اللَّ  ُمْحِسـنًا, َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت, َوَأنَّ ُمَحمَّ

ــي ــِزْد فِ ــا  َف ــَرُه, َوَال َتْفتِنَّ ــا َأْج ــمَّ َال َتْحِرْمنَ ُه ــيَِّئاتِِه, اللَّ ــْن َس ــاَوْز َع ــيًئا, َفَتَج ــاَن ُمِس ــانِِه, َوإِْن َك إِْحَس
 .)٢٠(»َبْعَدهُ 
 :طبيف الُخ  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي  :الرابع

١−  ِ ٌد ُكـلُّ ُخْطَبـٍة «: ملسو هيلع هللا ىلصَقـاَل َرُسـوُل اهللاِ : , َقـاَل ڤَأبِي ُهَرْيَرَة  يِث دِ حَ ل َفِهـَي , َلـْيَس فِيَهـا َتَشـهُّ
 .)٢١(»َكاْلَيِد اْلَجْذَماءِ 

, َوَكــاَن َتْحــَت اْلِمنَْبــِر, ڤَكــاَن َأبِــي مِــْن ُشــَرِط َعلِــيٍّ : َقــاَل : عــن َعــْوُن ْبــُن َأبِــي ُجَحْيَفــَة  −٢
َثنِي َأبِي َلى َوَأْثنَى َعَلْيـِه, َوَصـلَّى َعَلـى النَّبِـيِّ َفَحِمَد اَهللا َتَعا −َيْعنِي َعلِيا  −َأنَُّه َصِعَد اْلِمنَْبَر : َفَحدَّ

ِة َبْعَد َنبِيَِّها َأُبـو َبْكـٍر, َوالثَّـانِي ُعَمـُر, َوَقـاَل «: , َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َيْجَعـُل اُهللا َتَعـاَلى اْلَخْيـَر : َخْيُر َهِذِه اْألُمَّ
 .)٢٢(»َحْيُث َأَحبَّ 

                                                         
 .)٧٧( ملسو هيلع هللا ىلص  فضل الصالة على النبيِّ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي يف) ١٩(
 ).١٧(أخرجه مالك يف الموطأ ) ٢٠(
 .باختالف يسير) ٨٠١٨(واللفظ لهما, وأحمد ) ١١٠٦(, والرتمذي )٤٨٤١(أخرجه أبو داود ) ٢١(
 , والطـرباين يف المعجـم األوسـط)٥٤٠(وأبـو يعلـى  واللفظ له,) ٨٣٧( زوائد المسندأخرجه عبداهللا بن أحمد يف ) ٢٢(

 .بنحوه) ٣٤١٧(
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يف الخطبــة دون  ملسو هيلع هللا ىلصعلــى النبــي فمــن أوجــب الصــالة «: رحمــه اهللا قــال اإلمــام ابــن القــيم −٣
آثـارًا عـن بعـض الصـحابة والتـابعين تـدل علـى : , وذكـر )٢٣(»التشهد, فقولـه يف غايـة الضـعف

يف ملسو هيلع هللا ىلص  فهـذا دليـل علـى أن الصـالة علـى النبـي«: يف الخطبـة, ثـم قـالملسو هيلع هللا ىلص الصالة علـى النبـي 
د دلـيالً أجمعـين, وأمـا وجوهبـا فيعتمـڤ الخطب كان أمرًا مشهورًا, معروفًا عند الصحابة 

 .)٢٤(»يجب المصير إليه, وإلى مثله
 :بعد إجابة المؤذن ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي  :الخامس

َن, «: َيُقـوُل ملسو هيلع هللا ىلص , َأنَّـُه َسـِمَع النَّبِـيَّ ڤَعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  −١ إَِذا َسـِمْعُتُم اْلُمـَؤذِّ
, َفإِنَُّه َمْن َصلَّى َعَلـيَّ َصـالًَة َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه بَِهـا َعْشـًرا, ُثـمَّ َفُقوُلوا مِْثَل َما َيُقوُل, ُثمَّ َصلُّوا  َعَليَّ

َأْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنـا َسُلوا اَهللا لَِي اْلَوِسيَلَة, َفإِنََّها َمنِْزَلٌة فِي اْلَجنَِّة, َال َتنَْبِغي إِالَّ لَِعْبٍد مِْن ِعَباِد اهللاِ, وَ 
َفاَعةُ  ُهَو, َفَمنْ   .)٢٥(»َسَأَل لِي اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشَّ
 :بعد إجابة المؤذن يف اإلقامة ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي : السادس

ٍل اْلُمَزنِيِّ  −١  َبـْيَن ُكـلِّ َأَذاَنـْيِن َصـَالٌة, َثَالًثـا,«:َقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهللاِ ڤ َعْن َعْبِد اهللاِ ْبِن ُمَغفَّ
يف هنايتها, كما دل عليه حديث عبـد اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ; ألن اإلقامة أذان, فُيصلَّى على النبي )٢٦(»لَِمْن َشاءَ 

 .يف متابعة األذان ڤبن عمرو 
 

                                                         
 ).٣٦٩( ميقلا نبال جالء األفهام) ٢٣(
 ).٣٧١(البن القيم جالء األفهام ) ٢٤(
 ).٣٨٤(أخرجه مسلم ) ٢٥(
 ).٨٣٨(, ومسلم )٦٢٤(أخرجه البخاري ) ٢٦(
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١٣ 
 

 :يف أوله ويف آخره: عند الدعاءملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي : السابع
ـَماِء َواألَ :, َقـاَل ڤَمَر ْبِن الَخطَّاِب َعْن عُ  −١ َعاَء َمْوُقـوٌف َبـْيَن السَّ ْرِض َال َيْصـَعُد مِنْـُه إِنَّ الـدُّ

 .)٢٧( ملسو هيلع هللا ىلص َشْيٌء, َحتَّى ُتَصلَِّي َعَلى َنبِيَِّك 
دٍ : َقاَل ڤ عْن َعلِيٍّ  −٢ ٍد, َوآِل ُمَحمَّ  .)٢٨( ملسو هيلع هللا ىلص ُكلُّ ُدَعاٍء َمْحُجوٌب َحتَّى ُيَصلَّى َعَلى ُمَحمَّ
َثنَا َأنَُّه َسِمَع  −٣ , َحدَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصـاِحَب َرُسـوِل اهللاِ ڤ َفَضاَلَة ْبَن ُعَبْيٍد َعْن َعْمِرو ْبِن َمالٍِك اْلَجنْبِيِّ

َالِة, َوَلْم َيْذُكِر اَهللا سبحانه وتعالى, َوَلـْم ُيَصـلِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِمَع َرُسوُل اهللاِ : َيُقوُل  َرُجًال َيْدُعو فِي الصَّ
إَِذا َصـلَّى َأَحـُدُكْم «: ُه َولَِغْيِرهِ ُثمَّ َدَعاُه, َفَقاَل لَ » َعِجَل َهَذا«: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى النَّبِيِّ 

 .)٢٩(», ُثمَّ لَِيْدُع َبْعُد بَِما َشاءَ ملسو هيلع هللا ىلص َفْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد َربِِّه, َوالثَّنَاِء َعَلْيِه, ُثمَّ لُِيَصلِّ َعَلى النَّبِيِّ 
 :)٣٠(وله ثالث مراتب
 .يصلى عليه بعد حمد اهللا تعالى قبل الدعاء: المرتبة األولى
 .يصلى عليه يف أول الدعاء, وأوسطه, وآخره: المرتبة الثانية
 .ويجعل حاجته بينهما ,يصلى عليه يف أول الدعاء, وآخره: المرتبة الثالثة

 

                                                         
 ).٤٨٦(أخرجه الرتمذي ) ٢٧(
 ).٧٢١(أخرجه الطرباين يف األوسط ) ٢٨(
) ٢٣٩٣٧(بنحـوه, وأحمـد ) ١٢٨٤(بـاختالف يسـير, والنسـائي ) ٣٤٧٧(, والرتمذي )١٤٨١(أخرجه أبو داود ) ٢٩(

 .واللفظ له
 ).٣٧٥: ص(انظر جالء األفهام البن القيم ) ٣٠(
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 :روج منهوالخ عند دخول المسجدملسو هيلع هللا ىلص  سالم على النبيالصالة وال: الثامن
ُهـمَّ «: إَِذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهللاِ : َقاَل  ڤ َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  −١ بِْسـِم اهللاِ, اللَّ

دٍ  دٍ «: َوإَِذا َخَرَج َقاَل . »َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ  .)٣١(»بِْسِم اهللاِ, اللَّ
ْم َعَلـى النَّبِـيِّ إَِذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْسِجَد «:َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهللاِ ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  −٢ َفْلُيَسلِّ

ُهـمَّ اْفـَتْح لِـي: , َوْلَيُقلِ ملسو هيلع هللا ىلص , َوْلَيُقـل اللَّ ْم َعَلـى النَّبِـيِّ ُهـمَّ :َأْبـَواَب َرْحَمتِـَك, َوإَِذا َخـَرَج َفْلُيَسـلِّ اللَّ
ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ  .)٣٢(»اْعِصْمنِي مَِن الشَّ

 :والمروة على الصفاملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي : التاسع
ـَفا َثَالًثـا َيُقـوُل اْبَن َنافٌِع, َأنَّ  َعنْ  −١ َال إَِلـَه إِالَّ اُهللا َوْحـَدُه َال َشـِريَك «: ُعَمَر, َكاَن ُيَكبُِّر َعَلى الصَّ

ِه َلُه, َلُه اْلُمْلُك َوَلـُه اْلَحْمـُد, َوُهـَو َعَلـى ُكـلِّ َشـْيٍء َقـِديٌر, ُثـمَّ ُيَصـلِّي َعَلـى النَّبِـيِّ َصـلَّى اُهللا َعَلْيـ
َعاَء, ُثمَّ َيْفَعُل  َم, ُثمَّ َيْدُعو َوُيطِيُل اْلِقَياَم َوالدُّ  .)٣٣( َعَلى اْلَمْرَوِة َنْحَو َذلَِك َوَسلَّ

 :عند اجتماع القوم قبل تفرقهمملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي : العاشر
َلـْم َيـْذُكُروا اَهللا فِيـِه, َوَلـْم َما َجَلـَس َقـْوٌم َمْجلًِسـا «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص , َعِن النَّبِيِّ ڤَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  −١

َبُهْم َوإِْن َشاَء َغَفَر َلُهمْ   .)٣٤(»ُيَصلُّوا َعَلى َنبِيِِّهْم, إِالَّ َكاَن َعَلْيِهْم تَِرًة, َفإِْن َشاَء َعذَّ

                                                         
 ).٨٨( عمل اليوم والليلةأخرجه ابن السني يف ) ٣١(
 ).٧٧١(أخرجه ابن ماجه ) ٣٢(
 ).٨٧(ملسو هيلع هللا ىلص أخرجه إسماعيل القاضي يف كتابه فضل الصالة على النبي ) ٣٣(
ــو داود ) ٣٤( ــه, والنســائي يف ) ٣٣٨٠( , والرتمــذي)٤٨٥٦(أخرجــه أب , وأحمــد )١٠٢٣٨(الســنن الكــربى واللفــظ ل

)٩٥٨٣.( 
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ُقـوا َعـْن َغْيـرِ «: ملسو هيلع هللا ىلصَقـاَل َرُسـوُل اهللاِ : َقـاَل ڤ َعْن َجـابٍِر  −٢ , ِذْكـِر اهللاِ  َمـا اْجَتَمـَع َقـْوٌم ُثـمَّ َتَفرَّ
 .)٣٥(», إِالَّ َقاُموا َعْن َأْنَتِن ِجيَفةٍ ملسو هيلع هللا ىلصَوَصالٍَة َعَلى النَّبِيِّ 

 :عند ذكرهملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي : الحادي عشر
َيـا : , قِيـَل َلـهُ »آمِـيَن, آمِـيَن, آمِـينَ «: َرَقـى اْلِمنَْبـَر, َفَقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِـيَّ  ڤعْن َأبِـي ُهَرْيـَرَة  −١

َرِغَم َأْنُف َعْبٍد َأْدَرَك َأَبَوْيِه, َأْو َأَحَدُهَما : َقاَل لِي ِجْبِريُل «: َرُسوَل اهللاِ, َما ُكنَْت َتْصنَُع َهَذا? َفَقاَل 
: َرِغَم َأْنُف َعْبٍد َدَخَل َعَلْيِه َرَمَضـاُن َلـْم ُيْغَفـْر َلـُه, َفُقْلـُت : آمِيَن, ُثمَّ َقاَل : ُت َلْم ُيْدِخْلُه اْلَجنََّة, ُقلْ 

 .)٣٦(»آمِينَ : َرِغَم َأْنُف اْمِرٍئ ُذكِْرَت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَلْيَك, َفُقْلُت : آمِيَن, ُثمَّ َقاَل 
ـِذي َمـْن ُذكِـْرُت ِعنْـَدُه «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسـوُل الّلـه : َقاَل  ڤعن َعلِيِّ ْبِن َأبِي َطالٍِب  −٢ الَبِخيـُل الَّ

 .)٣٧(»َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ 
 :عند زيارة قبرهملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي : الثاين عشر

, َفُيَصـلِّي َعَلـى ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِـيِّ َعَلى َقْبـِر  َرَأْيُت َعْبَد اهللاِ ْبَن ُعَمَر َيِقُف : َقاَل  :َعْبِد اهللاِ ْبِن ِدينَارٍ  َعنْ  −١
 .)٣٨(, َوَعَلى َأبِي َبْكٍر َوُعَمرَ ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

                                                         
والبيهقــي يف شــعب واللفــظ لــه, ) ١٨٦٣( , والطيالســي يف المســند)٩٨٨٦(أخرجــه النســائي يف الســنن الكــربى ) ٣٥(

 ).١٥٧٠( اإليمان
ير, والبخـاري يف بـاختالف يسـ) ٧٤٥١(, وأحمـد )٣٥٤٥(مختصـرًا بنحـوه, والرتمـذي ) ٢٥٥١(أخرجه مسلم ) ٣٦(

 .واللفظ له) ٦٤٦( األدب المفرد
 .من حديث الحسين بن علي) ٨١٠٠(, والنسائي يف السنن الكربى )١٧٣٦(, وأحمد )٣٥٤٦(أخرجه الرتمذي ) ٣٧(
 ).٤٨١٣(, وابن أبي شيبة )٦٥١٣( أخرجه عبدالرزاق ) ٣٨(
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ـالَُم : َأنَّ اْبَن ُعَمَر َكـاَن إَِذا َقـِدَم مِـْن َسـَفٍر َدَخـَل اْلَمْسـِجَد ُثـمَّ َأَتـى اْلَقْبـَر َفَقـاَل : َعْن َنافِعٍ  −٢ السَّ
الَُم َعَلْيَك  الَُم َعَلْيَك َيا َأَبَتاهُ  َعَلْيَك َيا َرُسوَل اهللاِ, السَّ  .)٣٩(َيا َأَبا َبْكٍر, السَّ

 :يوم الجمعةملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي : الثالث عشر
إِنَّ مِْن َأْفَضِل َأيَّامُِكْم َيْوَم اْلُجُمَعِة, فِيـِه «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : َقاَل  ڤ َعْن َأْوِس ْبِن َأْوسٍ  −١

ـَالِة فِيـِه, َفـإِنَّ َصـَالَتُكْم َمْعرُ  ْعَقُة, َفَأْكثُِروا َعَلـيَّ مِـْن الصَّ وَضـٌة ُخلَِق آَدُم, َوفِيِه النَّْفَخُة, َوفِيِه الصَّ
 −َبلِيـَت : َيْعنِـي −ُسـوَل اهللاِ, َكْيـَف ُتْعـَرُض َصـَالُتنَا َعَلْيـَك َوَقـْد َأَرْمـَت َيا رَ : , َفَقاَل َرُجٌل »َعَليَّ 
َم َعَلى اْألَْرِض َأْن َتْأُكَل َأْجَساَد اْألَْنبَِياءِ «: َفَقاَل   .)٤٠(»إِنَّ اَهللا قد َحرَّ
َالَة عَ «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : َقاَل  ڤ وَعْن َأَنسٍ  −٣ َليَّ َيْوَم اْلُجُمَعِة َوَلْيَلَة اْلُجُمَعِة; َأْكثُِروا الصَّ

 .)٤١(»َعَلْيِه َعْشًرا َفَمْن َصلَّى َعَليَّ َصَالًة َصلَّى اهللاُ 
ـالَِة فِـي ُكـلِّ َيـْوِم ُجُمَعـٍة «:ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : َقاَل ڤ َعْن َأبِي ُأَماَمَة  −٤ َأْكثُِروا َعَليَّ مَِن الصَّ

ي َفإِنَّ َصالََة  تِي ُتْعَرُض َعَليَّ فِي ُكلِّ َيْوِم ُجُمَعٍة, َفَمْن َكاَن َأْكَثَرُهْم َعَليَّ َصالًَة َكاَن َأْقَرَبُهْم مِنـِّ ُأمَّ
 .)٤٢(»َمنِْزَلةً 

 
 

                                                         
 ).١٠٢٧١(والبيهقي , )٦٧٢٤(, وعبد الرزاق )١١٧٩٣(أخرجه ابن أبي شيبة ) ٣٩(
 .باختالف يسير) ١٦٢٠٧(, وأحمد )١٦٣٦(, وابن ماجه )١٣٧٤(, والنسائي )١٠٤٧(أخرجه أبو داود ) ٤٠(
فضــائل  , والبيهقــي يف)٢١٧ :ص( , والقطيعــي يف جــزء األلــف دينــار)٢٤٩/ ٣(أخرجــه البيهقــي يف الكــربى ) ٤١(

 ).٤٩٩: ص( األوقات
 ).٩٢: ص(حياة األنبياء  , ويف)١١٠/ ٣(أخرجه البيهقي يف شعب اإليمان  )٤٢(
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ــهو ملســملا يغفــر اهللا بهــا ذنــبملسو هيلع هللا ىلص الصــالة علــى النبــي : الرابــع عشــر يف الــدنيا يكفيــه مــا أهمَّ
 :واآلخرة

ْيـِل َقـاَم َفَقـاَل ملسو هيلع هللا ىلص َكـاَن َرُسـوُل اهللاِ : َقـاَل ڤ عن ُأَبيِّ ْبِن َكْعٍب  −١ َهـا «: إَِذا َذَهـَب ُثُلَثـا اللَّ َيـا َأيُّ
اِدَفــُة, َجــاَء اْلَمــْوُت بَِمــا فِيــِه, َجــ اِجَفــُة, َتْتَبُعَهــا الرَّ اَء النَّــاُس اْذُكــُروا اَهللا, اْذُكــُروا اَهللا, َجــاَءِت الرَّ

ـالََة َعَلْيـَك, َفَكـْم َأْجَعـُل َلـَك مِـْن َيا َرُسوَل اهللاِ, إِنِّ : ُقْلُت : , َقاَل ُأَبيٌّ »اْلَمْوُت بَِما فِيهِ  ي ُأْكثِـُر الصَّ
ُبـَع? َقـاَل : ُقْلـُت : , َقاَل »َما ِشْئَت «: َصالَتِي?, َفَقاَل  , »َمـا ِشـْئَت, َفـإِْن ِزْدَت َفُهـَو َخْيـٌر َلـَك «: الرُّ

َمـا «: َفـالثُُّلَثْيِن? َقـاَل : ُقْلـُت : , َقـاَل »ِزْدَت َفُهـَو َخْيـٌر َلـَك َمـا ِشـْئَت, َفـإِْن «: النِّْصَف? َقاَل : ُقْلُت 
َها, َقاَل : , ُقْلُت »ِشْئَت, َفإِْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر َلَك  َك, َوُيْغَفُر «: َأْجَعُل َلَك َصالَتِي ُكلَّ إًِذا ُتْكَفى َهمَّ

 .)٤٣(»َلَك َذْنُبَك 
َفْيِل ْبِن ُأَبيِّ ْبِن كَ  −٢ َيا َرُسوَل اهللاِ َأَرَأْيـَت إِْن َجَعْلـُت  :َقاَل َرُجٌل  :َقاَل  ڤ ْعٍب َعْن َأبِيهِ َعِن الطُّ

َها َعَلْيَك  َك مِْن ُدْنَياَك َوآِخَرتَِك « :َقاَل  ,َصالتِي ُكلَّ  .)٤٤(»إًِذا َيْكِفيَك اُهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َما َهمَّ
 :العلم إلى الناسعند تبليغ ملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي : الخامس عشر

عند التذكير, وإلقاء الدروس, وتعليم العلم يف أول ذلـك وآخـره, : ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي  −١
اِس اْلَتَمُسـوا : ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيـزِ َكَتَب : َعْن َجْعَفِر ْبِن ُبْرَقاَن, َقاَل  ـا َبْعـُد, َفـإِنَّ ُأَناًسـا مِـَن النـَّ َأمَّ

ـَالِة َعَلـى ُخَلَفـائِِهْم َوُأَمـرَ  اِص َقْد َأْحَدُثوا مِـَن الصَّ ْنَيا بَِعَمِل اْآلِخَرِة, َوإِنَّ ُأَناًسا مَِن اْلُقصَّ ائِِهْم الدُّ

                                                         
 .مختصراً ) ٢١٢٤٢(, واللفظ له, وأحمد )٢٤٥٧(أخرجه الرتمذي ) ٤٣(
 ).٢١٢٤٢(أخرجه  أحمد ) ٤٤(
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َهـَذا, َفُمـْرُهْم َأْن َتُكـوَن َصـَالُتُهْم َعَلـى النَّبِيِّـيَن , َفإَِذا َأَتـاَك كَِتـابِي ملسو هيلع هللا ىلصَعْدَل َصَالتِِهْم َعَلى النَّبِيِّ 
ًة, َوَيَدُعوَن َما ِسَوى َذلَِك   .)٤٥( َوُدَعاُؤُهْم لِْلُمْسلِِميَن َعامَّ

 :يف أثناء صالة العيدملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي : السادس عشر
َأنَّ اْبَن َمْسُعوٍد, َوَأَبا ُموَسى, َوُحَذْيَفَة َخَرَج َعَلْيِهُم اْلَولِيـُد ْبـُن ُعْقَبـَة َقْبـَل اْلِعيـِد  ,ةمَ قَ لْ عَ  نْ عَ  −١

َتْبـَدُأ َفُتَكبِّـُر َتْكبِيـَرًة : فِيـِه? َفَقـاَل َعْبـُد اهللاِ إِنَّ َهَذا اْلِعيَد َقْد َدَنـا, َفَكْيـَف التَّْكبِيـُر : يومًا, َفَقاَل َلُهمْ 
الََة, َوَتْحَمُد َربََّك, َوُتَصلِّي َعَلى النَّبِيِّ َتفْ  , ُثمَّ َتْدُعو, َوُتَكبُِّر, َوَتْفَعُل مِْثَل َذلَِك, ُثـمَّ ملسو هيلع هللا ىلصَتتُِح بِالصَّ

َتُقـوُم َفَتْقـَرُأ  ُتَكبُِّر َوَتْفَعُل مِْثَل َذلَِك, ُثمَّ ُتَكبُِّر َوَتْفَعُل مِْثَل َذلِـَك, ُثـمَّ َتْقـَرُأ, ثـمَّ ُتكبِّـر َوَتْرَكـُع, ُثـمَّ 
, ُثـمَّ َتـْدُعو, وُتَكبِّـُر الّلـَه, َوَتْفَعـُل مِْثـَل َذلِـَك, ُثـمَّ ُتَكبِّـُر ملسو هيلع هللا ىلصَوَتْحَمُد َربَّـَك, َوُتَصـلِّي َعَلـى النَّبِـيِّ 

 .)٤٦( نمَ ْح الرَّ  دُ بْ و عَ بً أَ  َق دَ َص : ىوَس و مُ بُ أَ , وَ ةُ فَ يْ ذَ ُح  اَل قَ فَ , ُل مِْثَل َذلِك, ُثمَّ َتْركعُ َوَتْفعَ 
 :مطلقًاملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي  :عشر سابعال
تِـي َصـَالًة «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهللاِ : , َقاَل ڤعن َأبِي ُبْرَدَة ْبِن نَِياٍر  −١ َما َصلَّى َعَلـيَّ َعْبـٌد مِـْن ُأمَّ

َم بَِهـا َعْشـَر  َصـَلَواٍت, َوَكَتـَب َلـُه بَِهـا َعْشـَر َصاِدًقا بَِها فِـي َقْلـِب َنْفِسـِه إِالَّ َصـلَّى اُهللا َعَلْيـِه َوَسـلَّ
 .)٤٧(»َحَسنَاٍت, َوَرَفَع َلُه بَِها َعْشَر َدَرَجاٍت, َوَمَحا َعنُْه بَِها َعْشَر سيئاٍت 

  

                                                         
 ).٣٥٠٩٣(أخرجه ابن أبي شيبة ) ٤٥(
ــي ) ٤٦( ــى النب ــي يف الســنن الكــربى )٨٨( ملسو هيلع هللا ىلصأخرجــه إســماعيل القاضــي يف فضــل الصــالة عل , )٢٩٢/ ٣(, والبيهق

 ).٢٨٠/ ٤(, وابن المنذر يف األوسط )٩٥/ ٥(والطرباين يف الكبير 
 ).٥١٣(, والطرباين  )٣٧٩٩(واللفظ له, والبزار ) ٩٨٩٣(أخرجه النسائي يف السنن الكربى ) ٤٧(
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 ملسو هيلع هللا ىلصالفوائد والثمرات التي تحصل بالصالة على النبي : المبحث الرابع

منهـا الثمـرات علـى فوائـد عظيمـة, وثمـرات جليلـة كثيـرة, ملسو هيلع هللا ىلص يحصل المصـلي علـى النبـي 
 :اآلتية

 .امتثال أمر اهللا تعالى−١
 .يف األمر بالصالة عليهملسو هيلع هللا ىلص امتثال أمر النبي −٢
 .ملسو هيلع هللا ىلصموافقة اهللا سبحانه وتعالى يف الصالة على النبي −٣
 .ملسو هيلع هللا ىلصموافقة المالئكة يف الصالة على النبي −٤
 .حصول عشر صلوات من اهللا على المصلي مرة−٥
 .درجاتعشر ملسو هيلع هللا ىلص رفع للمصلي على النبي يُ −٦
 .كتب له عشر حسناتيُ −٧
 .ُيمحى عنه عشر سيئات−٨
 .ُيرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه وختم هبا, فهي تصعد إلى رب العالمين−٩

 .إذا قرهنا بسؤال الوسيلة لهملسو هيلع هللا ىلص سبب لشفاعة النبي −١٠
 .حقَّت له الشفاعةملسو هيلع هللا ىلص من صلى على النبي −١١
 .سبب لغفران الذنوب−١٢
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 .عبد ما أهمهسبب لكفاية اهللا ال−١٣
 .يوم القيامةملسو هيلع هللا ىلص سبب لقرب العبد من النبي −١٤
 .سبب لصالة اهللا على المصلي وصالة مالئكته عليه−١٥
١٦− من الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي. 
 .يوم القيامة أكثرهم عليه صالةملسو هيلع هللا ىلص أولى الناس بالنبي −١٧
 .ملسو هيلع هللا ىلصتصلي المالئكة على المصلي على النبي −١٨
 .ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على المصلي ما دام يصلي على النبي  استمرار المالئكة يف−١٩
 .ملسو هيلع هللا ىلصصالة اهللا وسالمه على من صلى على النبي −٢٠
 .من المالئكة بصالة وسالم من صلى عليه وسلمملسو هيلع هللا ىلص إبالغ النبي −٢١
 .الصالة والسالم على المصلِّي والمسلم عليهملسو هيلع هللا ىلص سبب لرد النبي −٢٢
 .القيامة سبب لطيب المجلس وأن ال يعود حسرة على أهله يوم−٢٣
 .تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره−٢٤
 .ترمي بصاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها−٢٥
 .فيهملسو هيلع هللا ىلص  تنجي من نتن المجلس الذي ال يذكر اهللا وال يصلَّى على رسوله−٢٦
 .ملسو هيلع هللا ىلص سبب لتمام الكالم الذي ابُتدئ بحمد اهللا والصالة على رسوله−٢٧
 .عن الجفاءملسو هيلع هللا ىلص يخرج العبد بالصالة والسالم على النبي −٢٨
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ــي−٢٩ ــى النب ــاء الحســن للمصــلي عل ــاء اهللا الثن ــين الســماء واألرض; ألن ملسو هيلع هللا ىلص  ســبب إلبق ب
المصلي طالب من اهللا أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه والجزاء من جنس العمل, فال بـد 

 .أن يحصل للمصلي نوع من ذلك
ذات المصلي, وعمله, وعمره, وأسباب مصالحه, ألن المصلي داٍع ربَّه سبب للربكة يف −٣٠

 .ُيبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب, والجزاء من جنس العمل
 .سبب لنيل رحمة اهللا له, فالبد للمصلي من رحمة تناله−٣١
, ألن العبــد كلمــا أكثــر مــن ذكــر المحبــوب ملسو هيلع هللا ىلصســبب لــدوام محبــة العبــد للرســول −٣٢

ره يف قلبــه, واستحضــار محاســنه اســتولى علــى جميــع قلبــه والمثــل المشــهور مــن واستحضــا
 .أحب شيئًا أكثر من ذكره

سبب لمحبته للعبد, فإهنـا إذا كانـت سـببًا لزيـادة محبـة المصـلى  ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي −٣٣
 .عليه له, فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه

وذكـره اسـتولت محبتـه ملسو هيلع هللا ىلص ا أكثـر الصـالة عليـه سبب لهداية العبد وحياة قلبه, فإنه كلمـ−٣٤
 .على قلبه

 .ملسو هيلع هللا ىلصسبب لعرض اسم المصلي على النبي −٣٥
 .سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه−٣٦
 .أداء ألقل القليل من حقه على العبدملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي −٣٧
 .متضمنة لذكر اهللا وشكرهملسو هيلع هللا ىلص الصالة على النبي −٣٨
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 ملسو هيلع هللا ىلصلصالة على النبي صفات ا: المبحث الخامس

 :أربع صفات هي على النحو اآليت ملسو هيلع هللا ىلصأفضل كيفيات الصالة على النبي 
ألصــحابه عنــدما ســألوه عــن كيفيــة ملسو هيلع هللا ىلص إحــدى الصــفات التــي علمهــا النبــي : الصــفة األولــى
  :الصالة عليه

ْحَمِن ْبَن َأبِي َلْيَلـى, َقـاَل  َعنْ −١ ـًة : َلِقَينِـي َكْعـُب ْبـُن ُعْجـَرَة, َفَقـاَل : َعْبَد الرَّ َأَال ُأْهـِدي َلـَك َهِديَّ
َيـا َرُسـوَل : َفُقْلنَـا ملسو هيلع هللا ىلصَسـَأْلنَا َرُسـوَل اهللاِ : َبَلى, َفَأْهِدَها لِي, َفَقاَل : ? َفُقْلُت ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُتَها مَِن النَّبِيِّ 

ُم َعَلـْيُكْم? َقـاَل  اهللاِ, َكْيَف  َمنَـا َكْيـَف ُنَسـلِّ َالُة َعَلـْيُكْم َأْهـَل الَبْيـِت, َفـإِنَّ اَهللا َقـْد َعلَّ : ُقوُلـوا«: الصَّ
ٍد, َكَما َصـلَّْيَت َعَلـى إِْبـَراِهيَم, َوَعَلـى آِل إِْبـَراِهيَم, إِنَّـَك  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ  اللَّ

ـٍد, َكَمـا َباَرْكـَت َعَلـى إِْبـَراِهيَم, َوَعَلـى آِل َحِميٌد َمجِ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ يٌد, اللَّ
 .)٤٨( »إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ 

, َأنَُّهْم َقـاُلوا−٢ اِعِديُّ اهللاِ, َكْيـَف ُنَصـلِّي  َيـا َرُسـوَل : َعْن َعْمِرو ْبِن ُسَلْيٍم, َأْخَبَرنِي َأُبو ُحَمْيٍد السَّ
تِـهِ «: َعَلْيَك? َقاَل  يَّ ـٍد, َوَعَلـى َأْزَواِجـِه, َوُذرِّ َكَمـا َصـلَّْيَت َعَلـى آِل  ,ُقوُلوا اللُهمَّ َصـلِّ َعَلـى ُمَحمَّ

تِهِ  يَّ ٍد َوَعَلى َأْزَواِجِه, َوُذرِّ َم, إِنَّـَك َحِميـٌد َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل إِْبـَراِهي ,إِْبَراِهيَم, َوَباِرْك َعَلى ُمَحمَّ
 .)٤٩(»َمِجيدٌ 

 

                                                         
 ).٤٠٦(, ومسلم )٣٣٧٠(أخرجه البخاري ) ٤٨(
 ).٤٠٧(أخرجه مسلم ) ٤٩(
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 :تسليما صلى اهللا عليه وسلم :الصفة الثانية

َهاحمس :َتَعاَلى َقْوَلهُ : قال اإلمام ابن كثير  يُّ
َ
ِيـنَ ٱ  يَــٰٓأ  ىجسلِيًماتَۡسـ وََسـّلُِمواْ  هِ َعلَۡيـ َصـلُّواْ  َءاَمُنـواْ   لَّ

َم َتْسلِيًماَصلَّى : , َفاْألَْوَلى َأْن ُيَقاَل ]٥٦: األحزاب[  .)٥٠(اُهللا َعَلْيِه, َوَسلَّ
 .صلى اهللا عليه وسلم: الثالثة الصفة

 .عليه الصالة والسالم: الصفة الرابعة
قـد درج السـلف : اد عـن هـاتين الصـفتين األخيـرتينقال العالمة المحدث عبد المحسن العبـ

: مختصـرتين إحـداهماعند ذكره بصـيغتين ملسو هيلع هللا ىلص الصالح, ومنهم المحدثون بذكر الصالة عليه 
عليه الصالة والسالم, وهاتان الصـيغتان قـد امـتألت هبمـا وهللا : صلى اهللا عليه وسلم, والثانية

الحمد كتب الحديث, بل إهنم يدونون يف مؤلفاهتم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجـه 
 .)٥١(  األكمل من الجمع بين الصالة والتسليم عليه

الصالة والتسليم على رسول اهللا صـلى  ةِ بَ تْ ينبغي له أن يحافظ على كِ  :قال اإلمام ابن الصالح 
اهللا تعالى عليه وسلم عند ذكـره, وال يسـأم مـن تكريـر ذلـك عنـد تكـرره, فـإن ذلـك مـن أكـرب 

وقـد روينـا الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث, وكتبته, ومن أغفـل ذلـك حـرم حظـا عظيمـا, 
يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته ال كالم يرويه, فلذلك ال يتقيـد وما , ألهل ذلك منامات صالحة

وهكذا األمر يف الثناء على اهللا سبحانه عند ذكر  .فيه بالرواية, وال يقتصر فيه على ما يف األصل
وإذا وجـد شـيء مـن ذلـك قـد . ومـا ضـاهى ذلـك) تبارك وتعـالى(, و )عز وجل(اسمه, نحو 

                                                         
 ).٤٧٩/ ٦(سير ابن كثير تف) ٥٠(
 ).١٩:ص(فضل الصالة على النبي للشيخ عبد المحسن العباد ) ٥١(
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اته, وضبطه أكثر, وما وجـد يف خـط أبـي عبـد اهللا أحمـد بـن جاءت به الرواية كانت العناية بإثب
, فلعل سببه أنه كان يرى التقيـد يف ملسو هيلع هللا ىلصحنبل رضي اهللا عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي 

: قال الخطيب أبو بكـر .ذلك بالرواية, وعز عليه اتصالها يف ذلك يف جميع من فوقه من الرواة
ــه كــان يصــلي علــى النبــي  ــ ملسو هيلع هللا ىلصوبلغنــي أن ــره مــن األئمــة وقــد خالفــه غ: ا ال خطــا, قــالنطق ي

مـا : بـن عبـد العظـيم العنـربي, قـاال وروي عن علي بن المديني, وعباس .المتقدمين يف ذلك
يف كل حديث سمعناه, وربما عجلنا فنبـيض الكتـاب يف كـل  ملسو هيلع هللا ىلصتركنا الصالة على رسول اهللا 

 ., واهللا أعلمتى نرجع إليهحديث ح
 :نثم ليتجنب يف إثباهتا نقصي

 .أن يكتبها منقوصة صورة, رامزا إليها بحرفين, أو نحو ذلك: أحدهما
, وإن وجــد ذلــك يف خــط بعــض )وســلم(أن يكتبهــا منقوصــة معنــى, بــأن ال يكتــب : والثــاين

 .)٥٢(المتقدمين
يقتصـر علـى  بين الصالة والتسليم, وال فليجمعملسو هيلع هللا ىلص  إذا صلَّى على النبي: وقال اإلمام النووي

 .)٥٣(فقط) عليه السالم(فقط, وال ) ى اهللا عليهصل(أحدهما, فال يقل 
الة والُبَشرابادي يف كتابه  وقال الفيروز كما ] ملسو هيلع هللا ىلصعلى النبي [وال ينبغي أن ترمز للصالة «: الصِّ

 .)٥٤(ملسو هيلع هللا ىلص»بدًال من ) صلعم(يفعله بعض الكسالى, والجهلة, وعوام الطلبة, فيكتبون صورة 

                                                         
 ).١٨٨:ص(مقدمة ابن الصالح ) ٥٢(
 ).٢٠٨:ص(األذكار للنووي ) ٥٣(
الة والُبَشر يف الصالة على خير البشر ) ٥٤(  ).١١٤:ص( ملسو هيلع هللا ىلصالصِّ


